ישיבת מועצה מן המניין 92/03/ -31
מיום /292/03/
מס'
החלטה

פרטי החלטה

 .1 )141(.1הצעות החלטה המוגשות ע"י ראש העירייה למועצה.
 .2אישור פרטיכלים:
( )1מס' 214214-11
 .1ההנהלה -
( )4מס' 214214-11
 .2כספים -
מס' 714214-11
( )1מס' 414214-11
 .3ועדת קליטה עירונית -
( )4מס' 214214-11
 .4הקצאת מקרקעין -
מס' 514214-11
( )1מס' 414214-11
 .1איכות הסביבה -
( )1מס' 114214-11
 .6מלגות ליחידים -
( )1מס' 114214-11
 .7בחירת יקירי העיר -
( )1מס' 214214-11
 .8תמיכות מקצועית -
( )1מס' 214214-11
 .9משנה לתמיכות -

מיום  7באוגוסט .4214
מיום  5באוגוסט .4214
מיום  7באוגוסט .4214
4214
מיום  11ביוני
. 4214
מיום  41ביוני
.4214
מיום  42ביולי
4214
מיום  1ביולי
.4214
מיום  11ביולי
.4214
מיום  42ביולי
מיום  8באוגוסט .4214
מיום  41באוגוסט .4214

(בעד – פה אחד 12 ,קולות)
(יצאו מהישיבה מר אברהם לוינסון ומר אברהם אילוז)
(ראה להלן החלטות ממס'  122ועד מס' )181
 .3הגשת דו"ח תלת חודשי על פעולות העירייה לחודשים אפריל – יוני .2112
עפ"י סעיף  122ב' (ב) לפקודת העיריות.
 )146(.2גב' אילנה שנבל-אישור יציאה למשלחת בגרמניה
נדרש לאשר יציאתה של הגב' אילנה שנבל מ' מח' רווחה למשלחת בגרמניה ( 45שנה
לברית ערים תאומות עם העיר מרס שבגרמניה) בין התאריכים 1.8.4214-41.8.4214
ימי השהייה בגרמניה יחשבו כימי עבודה.
יש לשלם אשל לכל זמן השהייה.
בית מלון ישולם ע"י העירייה.
(נספח מס' )1
( הנהלה )212.1.4214
 )147(.3תיקון – בנק הטבות עירוני לחיילים ושירות לאומי
מצ"ב נספח מתוקן.
(נספח מס' )4
 )148(.4מינוי הגב' עלאל רוזה –גזברית העירייה כמנכ"ל החברה למימון רמלה  2111בע"מ
מאחר והגב' רוזה עלאל משמשת כסמנכ"ל החברה למימון רמלה והופכת להיות מנכ"ל החברה
למימון (במסגרת תפקידה כגזברית העירייה).
יש לאשר מינוייה כמנכ"ל כמו כן למנות את עופר תודר מנכ"ל העירייה כסמנכ"ל החברה למימון.
(נספח מס' )1
(הנהלה )812.1.4214
41...
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 )149(.1שיפוץ והפעלת החדר המערבי במתחם מחסן העירייה על ידי התאגיד והפעלתו כמחסן
למוכנות בחרום
בתוך מחסן העירייה ברחוב הגדוד העברי קיים חדר נטוש המשמש כמחסן לגרוטאות .מאושר
לתאגיד המים תמר שיפוץ ,שיקום והפעלת המקום כמחסן למוכנות לחירום בתחום המים
והביוב כחלק מהנחיות רשות המים ופיקוד העורף והערכות הרשות המקומית למצבי חירום.
(נספח מס' )2
(הנהלה )512.1.4214
 )111(.6הפקת פסטיבל ארצי ללהקות נוער ברמלה 2112
סוכם על קידום פסטיבל להקות נוער,בעלות  522אלש"ח,הפסטיבל יופק באמצעות המרכז
הישראלי למקהלות ולחבורת זמר בניהול מר קובי אושרת מנהל אומנותי ומר דורון שנקר מנכ"ל.
הסכם יוכן ע"י המחלקה המשפטית,הפסטיבל יערך בחודש אפריל (פסח .)4211נדרש אישור.
(נספח מס' )5
(הנהלה )212.1.4214
 )111(.7אישור בקשות למלגות ליחידים שלא נדונו בועדה קודמת
הוגשו לוועדה סה"כ  11מלגות,מתוך  11הבקשות אושרו  12בקשות בסך כולל של ₪ 1,215
(מצ"ב רשימת הבקשות).
(נספח מס' )2
(הנהלה )712.1.4214
 )112(.8מינוי הגב' זינה יסקוב –לסגן ראש העירייה.
במסגרת הסכם רוטציה תשמש הגב' זינה יסקוב כסגן ראש העירייה בשכר וזאת מיום
.1.1.4214
במועד זה יפסיק מר ניסים פנחסוב לשמש בתפקיד.
הגב' זינה תהיה ממונה על תחומי קליטה ורווחה.
(הנהלה )812.1.4214
 )113(.9מינוי הגב' זינה יסקוב  -כנציגה בוועדת רווחה מש"מ
במסגרת מרכז השלטון המקומי פועלת וועדת רווחה העוסקת בקידום נושאים חברתיים
שבעיקרם מצוי באחריות וטיפול מחלקות הרווחה המקומיות ,הועדה מתכנסת אחת לרבעון
לפחות,לצורך הרחבת פעילותה מבקשת הוועדה לצרף חברים חדשים.
נדרש אישור מועצה לצירוף הגב' זינה יסקוב לועדה.
(נספח מס' )7
(הנהלה )112.1.4214
 )114(.11העברת זכויות דיירות מוגנת מאברהם אלבז ליעקב אגזאן והילה דרורי מוסרי.
לאשר העברת זכויות דייר מוגן ממר אלבז ת.ז 57112241 .למר יעקב אגזאן ת.ז52412222 .
והילה דרורי מוסרי ת.ז 252414227 .בחנות במתחם הפיטריה והידועה כתא מס'  12ברח'
ז'בוטינסקי גוש  5112חלקה , 51מר אברהם אלבז שילם לעירייה ביום  47.2.4214דמי הסכמה
ע"ס  ₪ 122,222שהם 22 %שווי ערך דמי מפתח המלאים ,כפי שנקבעו ע"י השמאי.נדרש
לאשר העברת הזכויות.
(נספח מס' )8
(הנהלה )1212.1.4214
11...
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 )111(.11אישור דירקטורית נוספת לקרן רמלה – הגב' מרים סלמאן קאקונדה .
על פי תקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני) ,הרכב חברי הועד המנהל בתאגיד
עירוני חייב להיות מחולק לפי מפתח של שליש חברי מועצה ,שליש עובדי עירייה ושליש
נציגי ציבור.
במצב הנוכחי – ההרכב בוועד המנהל הוא ,כדלקמן:
מועצה
יואל לביא
זינה יסקוב
אליהו חדד
עירייה
מיכל רוטמן
עופר תודר
סופי ויטלם
איילת כהן
ציבור
שהאין דימיטרי
מירית ארביב ליאני
על מנת ליצור איזון בועד המנהל של הקרן בהתאם להוראות התקנות הנ"ל ,מוצע למנות
חבר מועצה נוסף ונציג ציבור נוסף לועד המנהל של הקרן.
בהתאם לאמור:
מוצע למנות את הגב' מרים סלמאן קקונדה ,עו"ד כחברת ועד מנהל בקרן מקרב קבוצת
נציגי הציבור.
לידיעתך חברי המועצה:
לגבי הגב' איילת כהן – בתאריך  48.12.4221מונתה כדירקטורית מקרב הציבור
(בתקופה אשר כהנה כמנהלת בי"ס) – מאז שנבחרה כמנהלת אגף החינוך בעירייה
מכהנת כדירקטורית מקרב עובדי העירייה.
בהתאם לכך ,מצ"ב לעיונכם נוסח בקשה אשר תוגש להנהלה ולמועצה לגבי מינויה של
הגב' איילת כהן כעובדת עירייה.
(הנהלה )1112.1.4214
(נספח מס'  8א')
 )116(.12הסבת הלוואה מעיריית רמלה לתאגיד המים והביוב – ת.מ.ר.
עיריית רמלה מבקשת להסב את יתרת ההלוואה שמספרה  124-125125בגין פרויקט
מספר  4882בנוגע לתחנת שאיבה צפונית במתחם מכבי אשר נפתחה ביום
.25.21.4222
לאשר את הסבת יתרת ההלוואה לתאגיד ת.מ.ר בסך .₪ 2,541,175
(נספח מס' )1
(הנהלה )1412.1.4214
21...
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 )117(.13תיקון בשם החוק ל"הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול"
חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים (תיקון מס'  ,)3התשע"ב – .2112
][1
בחוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ,התשמ"ח–( 1188להלן – החוק העיקרי),
בשם החוק ,במקום "הרשות הלאומית למלחמה בסמים" יבוא "הרשות הלאומית
למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול".
בהתאם לתיקון האמור שם הוועדה ישתנה ל "הועדה למאבק בנגע הסמים ובשימוש
לרעה באלכוהול".
(נספח מס' )12
(הנהלה )1112.1.4214
 )118(.14עדכון שכר בכירים אלון חג'בי.
מועצת העיר אישרה את שכרו של עו"ד אלון חג'בי ביום  4.12.12ע"פ  15%שכר בכירים
דרגה .2
מבוקש בזאת אישור להעלאת שכרו מ  15%ל  22%שכר בכירים העדכון יהיה בכפוף
לאישור משרד הפנים.
(הנהלה )1212.1.4214
 )119(.11אישור  14תברי"ם לשנת הכספים  2112ממס'  2314ועד מס' .2111
לאשר  14תקציבים בלתי רגילים לשנת הכספים  2112ממספר תב"ר 2314
ועד תב"ר מספר  2111וכמפורט בנספח.
(נספח מס' )11
(כספים )1715.8.4214
 )161(.16אישור  2תברי"ם חדשים לשנת הכספים .2112
א .לאשר תב"ר מס'  4112ומס' .4115
ב .אישור  5תיקוני תברי"ם לשנת הכספים .4214
לאשר  5תיקוני תברי"ם :מס' .4274 ,4144 ,4272 ,4127 ,4112
(כספים )4214.1.4214
(נספח מס'  11א')
 )161( .17אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת .2111
הכנסות( :באלפי .)₪
ביצוע .4211
תקציב 4211
174,174
121,548
הוצאות( :אלפי .)₪
תקציב 4211
121,548

ביצוע .4211
172,511

עודף 1,861 :אלפי .₪
(נספח מס' )14
(כספים )4114.1.4214
51...
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 )162(.18אישור השתתפות במימון פרויקט תחבורתי לשנת .2112
הננו מאשרים השתתפות משרד התחבורה והרשות המקומית במימון תחבורתי בפרויקט
שפרטיו כלהלן:
שם הפרויקט :תיכנון תכנית אב כוללת לרשת שבילי אופניים
אומדן עלות₪ 111,111.11 :
סכום ההשתתפות בהתחייבות זאת לשנת התקציב:
בהרשאה להתחייב₪ 131,111.11 :
סכומים אלה קבועים ולא יחולו עליהם תשלומי ריבית והצמדה.
מספר התחייבות אחוז השתתפות91.11% :
סעיף תקציבי לביצוע79-31-11-26 :
שם הסעיף :שבילי אופניים.
(נספח מס' )11
(כספים )4414.1.4214
 )163(.19הודעה על פרטי חוזים שנחתמו – בהתאם לסעיף  213א' לפקודת העיריות.
ראש העירייה מביא הודעה על פרטי חוזים שנחתמו בהתאם לסעיף  421א' לפקודת
העיריות.
(נספח מס' )12
(כספים )4114.1.4214
 )164(.21עמותת "דרכי מישרין" – מקלט בשכונת נווה מאיר רח' הלילך גוש  4317חלקה 121
דיון בבקשת העמותה להמשך הקצאת המקלט ,מאחר וההסכם מסתיים ב.1.2.14 -
נדרש לאשר הקצאה.
החלטה
בהעדר אישור ניהול תקין לא ניתן לאשר הבקשה להמשך השהייה.
(נספח מס' )15
(הקצאת מקרקעין )1141.7.4214
 )161(.21עמותת גו'רגיוס הקדוש האורתודוקסית רמלה – חכירת מבנה אגף הנדסה לשעבר
רח' שמשון הגיבור  1639חלקה 17
בהתאם להחלטת מועצה מיום  14.4.4214נערך פרסום בעיתונות כחוק ולא התקבלו
התנגדויות.
כמו כן" :נושא התשלום בגין ההקצאה יבחן משפטית".
נדרשת החלטת הועדה ,לאשור הקצאה.
החלטה
הועדה מאשרת הכנת הסכם חכירה ,כפוף להשלמת החלטה למטלות ציבוריות שיוגדרו.
אגף ההנדסה יקיים דיון עם הועדה לאיתור מטלות ציבוריות בסמיכות מקום ,המטלות יהיו
חלק מההסכם ותנאי לקיומו.
(נספח מס' )12
(הקצאת מקרקעין )4141.7.4214
21...
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 )166(.22עמותת "הגרעין התורני" בקשה להקצאת צריף במתחם בי"ס מענית רח' בורוכוב גוש
 4349ח"ח 214
דיון בבקשה לביטול הקצאה לשימוש בצריף בחצר בי"ס מענית.
נציג העמותה מר יהודה אקשטיין אינו מעוניין בהקצאה.
נדרש לבטל הקצאה.
החלטה
הועדה ממליצה בפני המועצה לבטל ההקצאה.
(נספח מס' )17
(הקצאת מקרקעין )1141.7.4214
 )167(.23הקמת בי"כנ לעדה ההודית "שומר הגחלת" מעל מקלט  176גוש  1816חלקה 18
ברח' שפירא (שמואל נאמן)
בהתאם להחלטה מועדת הקצאות מיום  8.5.14להלן הנתונים לגבי השטח שהוקצא
לעמותת "שומרי הגחלת":
א .בהתאם להחלטת מועצה מיום  48.11.4221משפ' נאמן ויתרה על השטח מעל
המקלט מאחר שהוא היה ש.צ.פ .והיה נידרש לבצע שינוי הקרקע מש.צ.פ .לחום
הליכים שימשכו  1שנים.
ב .בהחלטת מועדה מס'  174מיום  48.11.4221מועצת העירייה אישרה קרקע לעמותת
שומר הגחלת יהדות הודו מעל מקלט  172ושבו בוצע ואושר שינוי בייעוד הקרקע
מש.צ.פ .לחום כפוף לכך העמותה על העמותה להשלים פיתוח הקרקע תוך  1שנים.
ג .בהחלטת מועצה מתאריך  15.7.4222הוועדה מאשרת את ההקצאה להקמת בי"כנ
מעל מקלט  172בשטח של  472מ"ר – נערך פרסום בעיתונות ולא היו התנגדויות.
ד .במקביל הוכן חוזה פיתוח וחוזה חכירה שאושר במועצה מיום  1.2.4228סעיף 51
ה .חוזה החכירה נחתם ביום  4.1.4221הסכם פיתוח נחתם ביום  4.8.4221בהתאם
לחוזה פיתוח על עמותת שומרי הגחלת לבנות עד ליום .4.8.4214
תקופת החכירה הינה ל 45 -שנים החל מיום 4.8.21
ו .תוכניות בניה הוגשו לאגף ההנדסה בשנת .4228
ז .טרם החלו בבניה.
הוצג מכתב ההתנגדות של משפ' נאמן להקמת ביה"כנ לעמותת שומרי הגחלת יהדות
הודו.
החלטה
 .1באשר למכתבו של נאמן ,המועד להגשת התנגדויות הוא במועד פרסום ולא שנים
לאחר מכן.
 .2לאור העובדה שעפ"י ההסכם הפיתוח היה על העמותה לפעול כבר רשות לצורך בנית
המבנה עד ליום  4.8.21ובפועל הבניה לא החלה ,מח' משק ונכסים תפנה לעמותת
שומרי הגחלת לקבל עמדתם באשר לאי עמידה בהסכם החתום.
ההסכם יידון בישיבה הבאה.
 .3מח' משק ונכסים נדרשת לעקוב אחר מימוש בתום שנה מיום ההחלטה על קיום או אי
קיום החלטת ועדה ,במידה ועמותות לא יעמדו בהתחייבותן תבוטל ההקצאה.
 .4להגיש לועדה דו"ח על נכסי העירייה פעם בשנה.
(נספח מס' )18
(הקצאת מקרקעין )2141.7.4214
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 )168(.24עמותת בית כנסת "שערי אריאל" רמלה מקלט מס'  173רח' גטו וארשה גוש
 1917חלקה 21
החלטה
עמותת "שערי אריאל" בקשו לאפשר להם השארות במקלט וערערו על המשך שהו
במקלט.
עפ"י מר דוד גולן העמותה השקיעה במקלט ומתחזקת אותו ברמה טובה ואומנם לא קיים
שירותים במקלט בתחתית ,עמדת הועדה כי בניית השירותים ללא אישור הנדסה חמורה.
עמדת מנכ"ל לאפשר לעמותה פרק זמן של חודשיים ימים ,להסדיר את השירותים מול
הנדסה והתאגיד ככל שניתן להסדיר ולחילופין להרוס את השירותים ככל שלא ניתן
להכשירם.
עמדת היועץ המשפטי כי על מי שמקבל מהעירייה מבנה ו1או קרקע חלה חובה מוגברת
לשמירת החוק והדין .לא יעלה על הדעת כי מאן דבעי ייקח את החוק לידיו וייקבע עובדה
מוגמרת ללא אישור עיריית רמלה וללא קבלת היתרי בניה כדין.
מדובר בעבירה פלילית משכך יש להוציא את העמותה מהמקום.
רוזה :מקבלת את עמדת המנכ"ל.
ברוב קולות ,מתקבלת העמדה לאפשר לעמותה חודשיים להסדרת השרותים ולחילופין
להשלים הריסתם.
דוד גולן ציין בפני הועדה כי מקלטים דו-תכליתיים מאפשרים שמירה טובה יותר של
המקלטים וציין את חשיבות שמירת כלל הנושאים של סולמות ומילוט ופתחי יציאה.
הועדה דורשת ממח' משק ונכסים להבהיר לכל עמותה שמקבלת מקלט כי כל פגיעה
בנושא בטיחות חרום ,בניה בלתי חוקית תגרום לבטול ההקצאה .לרבות העברות החומר
למח' פיקוח על הבניה.
(נספח מס' )11
(הקצאת מקרקעין )5141.7.4214
 )169(.21עיריית רמלה הקצאת מעונות יום בקריית האומנים גוש  1937חלקה  ,9מעון יום ברחוב
וילנא גוש  1813ח' מחלקה 67
דיון בבקשה לאישור הצעות להשתתפות במימון והפעלה להקצאת שני מעונות יום ברמלה,
לתקופה של  12שנים  +תקופת אופציה של  12שנים .עלות מעון יום אחד בן  1כיתות עפ"י
פרוגרמה של תמ"ת היא  ₪ 1.522.222תמיכת התמ"ת  ₪ 4,222,222לכל מעון .
המפעיל מתחייב להעביר לקבלן  1מלש"ח ההשתתפות בעלות הבינוי.
הוגשו שתי הצעות:
הצעה מטעם נעמ"ת למעון בקריית האומנים.
הצעה מטעם עמותת רשת דובדבן רשת מרגלית למעון בקריית האומנים ולמעון ברח' וילנא.
בהתאם לחוות דעת המח' המקצועית ממליצים כדלקמן:
נעמ"ת תסייע במימון ותפעיל את המעון בקריית האומנים.
רשת דובדבן רשת מרגלית תסייע במימון ותפעיל את המעון ברח' וילנא.
נדרש לאשר הקצאה.
החלטה
הועדה מאמצת את ההמלצות האמורות.
הועדה מסמיכה ועדת משא ומתן מצומצמת בהרכב :אילנה שנבל ,גלית יוסף ,ג'אנה
סולובייצ'יק ,קוסטה ,שי אדרת ,עופר תודר ליישום ההחלטה.
(נספח מס' )42
(הקצאת מקרקעין )2142.7.4214
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 )171(.26פרוטוקול איכות הסביבה 212112 -13
חבר הועדה מר שמעון גונן מביע מורת רוח על אי נוכחות חלקית של חברי הועדה.
סיכום:
לאחר קבלת סקירה מפורטת על הנושאים ,ממליצה הועדה:
 .1הפרדה במקור:
א .חברי הועדה מעירים על כך שחולקו פחים ללא מתן הסבר – להגביר הפיקוח על
המסבירים.
ב .הועדה ממליצה לגייס ,בנוסף לרכז ההסברה ,רכז פרויקט בשטח ,לצורך קידום
הנושא.
ג .ממליצים לצרף את שמעון גונן לועדת ההיגוי כנציג הציבור.
ד .יש להגביר פרסום.
ה .יש לעקוב ולחזק פרויקט הקומפוסטרים בשכונת יפה נוף.
 .2פסולת אלקטרונית  -פירוק למחזור בבי"ס יובלים :
מומלץ להוסיף איסוף מהציבור ,פעמיים בשנה – בפסח ובראש השנה .לקבוע מס'
נקודות איסוף מצומצם ,במקומות מרכזיים ולפרסם.
א .הרעיון הוא להקים קבוצת מתנדבים שתקדם את הנושא בעיר ,ולא באמצעות של
אכיפה.
ב .מומלץ להכין נייר עמדה מסודר עם תפקיד חברי הקבוצה ,טרם גיוס המתנדבים –
יוצג בישיבה הבאה .אחריות :יעקב גנון ושרון אטנר.
 .3קבוצת מתנדבים – הצעתו של יעקב גנון :
א .הרעיון הוא להקים קבוצת מתנדבים שתקדם את הנושא בעיר ,ולא באמצעות של
אכיפה.
ב .מומלץ להכין נייר עמדה מסודר עם תפקיד חברי הקבוצה ,טרם גיוס המתנדבים –
יוצג בישיבה הבאה .אחריות :יעקב גנון ושרון אטנר.
 .4נושא לדיון בישיבה הבאה:
א .חברי הועדה מבקשים לדון בפעם הבאה בנושא ה"כלבים" בעיר.
ב .נדרש להזמין את מנהל מחלקת הפיקוח והוטרינר העירוני .אחריות :מזכיר.
(איכות הסביבה )411.7.4214
(נספח מס  42א')
 )171(.27בקשה למתן ערובה בנקאית לעמותת אליצור כדורסל נשים.
החלטת מועצת העירייה מס'  114221-11מיום  42.5.4221לא מומשה.
מתבקש אישור מועצת העירייה לאשר ערבות להלוואה בנקאית ע"ס  122אלש"ח לקבוצת
אליצור נשים וזאת בכפוף להתניות הבאות:
 .1קבלת מסמך ממחלקת הספורט המצביע על פעילות הקבוצה ,חשיבות הקבוצה,
תרומתה לעיר ,מצבה הכספי והמלצת המחלקה המקצועית.
 .4הכנת תוכנית הבראה ומינוי רו"ח1מבקר חיצוני1חשב מלווה ,אשר יבקר עמידת הקבוצה
בתוכנית ההבראה.
 .1מועצת העיר מטילה על הועדה המקצועית ,בהשתתפות:
מנכ"ל העירייה ,יועמ"ש וגזבר העירייה לאשר את תוכנית ההבראה ואת מינוי הגורם
אשר יבקר את פעילות הקבוצה.
 .2לאשר הבקשה בכפוף להתניות הר"מ.
(נספח מס' )41
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 )172(.28תקציב תמיכות לעמותות הספורט.
מהלך הדיון:
הקבוצות העבירו מכתבים בהם הן מגוללות את מצוקותיהם הכלכליות.
הקבוצות הדגישו כי יתכן שבשל אותן המצוקות אף עלולים לחלט את הערבויות אותן
הפקידה עיריית רמלה בעבור הקבוצות ולהוריד אותן ליגה כתוצאה מהחובות שנצברו.
המכתבים הנ"ל מצ"ב.
ה מ ל צ ה:
כפוף לאישור להגדלת תקציב תמיכות ב  1משח הגדלה מ  2144אלש"ח ל 5144
אלש"ח.
מצ"ב בטבלאות :
א .טבלה מקורית ע"ס  2144אלש"ח.
ב .טבלה עדכנית ע"ס  5144אלש"ח.
ה ח ל ט ה:
ועדת תמיכות מאשרת חלוקת תקציב התמיכות לכלל עמותות הספורט על בסיס התקציב
של  1,122אלש"ח ובהתאם לטבלה מספר .4
(נספח מס' )44+41
(ועדת תמיכות מקצועית  +משנה )2141.8.4214
 )173(.29אישור מלגות לתושבי רמלה הלומדים לימודי תעודה ואינם תושבי שיקום שכונות
פרויקט שיקום והתחדשות העיר רמלה מעניק הכשרה מקצועית לתושבי העיר המתגוררים
בשכונות והאזורים המוגדרים כשיקום שכונות.
כל הבקשות נבדקות לפי פרמטרים שקבע מדרש השיכון ומאושרים ע"י ועדת מלגות עירונית.
השנה הגישו בקשה גם תושבים שאינם מתגוררים בתחומי השיקום וזכאים למלגה ע"פ
הפרמטרים של שיקום שכונות.
קשתות (מרכז הצעירים העירוני) מבקש אישור המועצה להעניק המלגות לתושבים אלו מתוך
תקציב העירייה.
(נספח מס'  41א')
 )174(.31מינוי ממונה על הגבייה לפי פקודת המיסים (גבייה).
בהמשך למינוי של הגב' רוזה עללאל ת.ז 252151147 :לתפקיד גזברית עיריית רמלה,
יש למנותה לתפקיד ממונה על הגבייה מתוקף הסמכות לפי סעיף  )1( 4לפקודת המיסים
(גבייה).
(נספח מס' )42
 )171(.31משלחת משרד ההסברה והתפוצות לניו יורק.
הועדה לבחירת מועמדים למשלחת משרד ההסברה והתפוצות הציעה את השתתפותו
של מר יואל לביא ראש העירייה למשלחת הסברה לניו יורק.
המשלחת מתוכננת לשהות בניו יורק בין התאריכים .2.1.4214 - 11.1.4214
ימי השהייה בחו"ל יחשבו כימי עבודה בפועל.
(נספח מס' )45
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 )176(.32החלפת יו"ר הועדה לשיפור חזות העיר.
מר צבי קוטלר העביר מכתב התפטרות ,מתפקיד יו"ר הועדה לשיפור חזות העיר.
לאשר את עו"ד אופיר שמחי כיו"ר הועדה במקום מר צבי קוטלר.
(נספח מס' )42
 )177(.33עדכון תאריך בחירות ברשויות המקומיות
משרד הפנים הודיע שבהתאם למתוכנן ,מועד הבחירות המוניציפאליות הקרובות
יהיה ה ,44.12.4211 -י"ח בחשון תשע"ג.
 )178(.34קרן המתקנים – של מפעל הטוטו.
קרן מתקנים של מפעל הטוטו משתתף במימון הוצאות שדרוג מתקני הספורט בעיר כדוגמת
אצטדיון הכדורגל והיכל הספורט בקריית מנחם בגין.
לאשר התחייבות העירייה להעמיד את אולם הכדורסל ק .מנחם עמותת הכדורסל אליצור
רמלה גברים המשחקת בליגה הלאומית וכן לפעילות קבוצות נוער ,נערים וילדים למשך 12
שנים הבאות עד לשנת .4244
 )179(.31הגב' סלבי מלכה – סגנית מנהלת מח' הכנסות אישור  41%משכר בכירים.
לאשר לגב' סלבי מלכה  22%משכר בכירים.
מותנה בקבלת אישור ממשרד הפנים.
(נספח מס' )47
 )181(.36אישור מסגרת אשראי בנקאית עבור קרן רמלה.
מבוקש לאשר מסגרת אשראי בחשבון הבנק הקיים של הקרן בסך של עד  12%מהמחזור
הכספי של הקרן ואשר לא יעלה על  1מליון .₪
(נספח מס' )48

רעות שדה ,עו"ד

יואל לביא
ראש העירייה

